
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /BNN-TCTL 
V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp 

nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2020 

và kế hoạch giai đoạn 2021-2025. 

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ Quyết định 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 

2016-2025 (Quyết định 1566/QĐ-TTg) và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý hoạt 

động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục. Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh/thành phố 

chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

- Bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm cấp 

nước an toàn khu vực nông thôn theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 

09/8/2016. 

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành liên quan lập và thực hiện kế hoạch cấp 

nước an toàn khu vực nông thôn theo sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình 

Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn do Tổng cục Thủy lợi 

ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 và cập nhật, bổ 

sung ban hành năm 2021. 

- Báo cáo kết quả thực hiện cấp nước an toàn nông thôn trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 gửi về Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trước ngày 26/5/2021 qua Tổng cục Thủy lợi, theo địa 

chỉ: Tổng cục Thủy lợi (Vụ Nguồn nước và NSNT), nhà A6B, số 02 Ngọc Hà, 

Ba Đình, Hà Nội, email: huong49khmt@gmail.com, ĐT: 0976.692.282. 

(Phụ lục I, II mẫu báo cáo kèm theo Công văn này). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.: 
(84-24) 37335702 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Bộ Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, TCTL. 

Soạn thảo: Nguyễn Thị Hương 
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Phụ lục I 

(Kèm theo Công văn số     /BNN-TCTL ngày    /4/2021 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

I. Kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn tại địa 

phương giai đoạn 2016-2020 

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện báo cáo theo các nội 

dung quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 

của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Danh mục công trình lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn 

nông thôn (Báo cáo chi tiết theo Phụ lục II). 

1.3. Thuận lợi. 

1.4. Bài học kinh nghiệm. 

1.5. Khó khăn thách thức. 

1.6. Kiến nghị. 

*  Đối với những địa phương chưa phê duyệt kế hoạch thực hiện kế 

hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân 

chưa thực hiện và phương hướng trong thời gian tới. 

II. Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 

2.1. Nội dung thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 

2021-2025. 

2.2. Dự kiến danh mục công trình phê duyệt lập và và thực hiện kế hoạch 

cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2021-2025. 
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